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Över 80% röstade JA. 

På den välbesökta köpstämman som hölls i 

Medborgarhusets Baldersal var över 80% för ett köp. 

På bostadsrättsföreningen Månhästens köpstämma 

måndagen den 27:e maj ägde då till slut den av många 

efterlängtade köpstämman rum. Det var stor 

uppslutning till stämman och av de som av olika skäl 

inte kunde närvara hade styrelsen fått in en stor mängd 

fullmakter. 

Medan folk strömmade in i lokalen prickade Jonas 

Haak och Laila Kihlström av alla och noterade att de 

var närvarande. Denna lista användes senare som 

röstlängd. Detta gjordes i samma veva för att göra 

stämman så smidig som möjligt. 

Föreningens alldeles egna konsult, Håkan Söderqvist, 

öppnade stämman och valdes senare till ordförande. 

Han gick igenom lite om hur besiktningen av 

fastigheterna hade gått och hur mycket som  var tänkt 

att föreningen skulle sätta undan till underhåll från start. 

Han presenterade sedan den ekonomiska planen, men 

gick dock inte igenom den i detalj.  

Vid själva omröstningen lästes varje lägenhetsnummer 

upp och den/de person/er som företrädde den 

lägenheten fick svara på frågan om de godkänner att 

bostadsrättsföreningan Månhästen köper fastigheterna. 

Efter att rösträknarna räknat rösterna visade det sig 

alltså att ca 81% av de som bor här i våra fastigheter 

var för ett köp. 

Vad händer nu, när får vi 

köpa våran lägenhet? 

Nu väntar en tid i ovisshet, men styrelsen gör inte 

uppehåll för det. De sätter igång med arbetet att gå 

igenom offerter från banker m.m 

Många undrar säkert vad som kommer att hända nu!? 

På måndagen den 3:e juni kommer styrelsen att träffas 

och bestämma vilken av de offerter, som föreningen 

har fått in från olika banker, som man skall välja. Detta 

kommer att leda till att styrelsen kommer att kontakta 

den bank de väljer och tala om att vi vill använda oss 

Av den vid finansieringen av vårat köp. Efter detta 

kommer banken att göra upp de handlingar som krävs 

för ett sådant köp och sedan kommer den att ta kontakt 

med var och en av lägenhetsinnehavarna, även de 

som ej har röstat eller röstat nej, för att komma fram till 

den bästa tänkbara lösningen för just den/de 

personen/erna. Processen med banken kommer att 

hålla på under en längre tid och kommer troligtvis att 

fortlöpa under sommaren. 

En väntan som kommer att kännas lång är den väntan 

som, vi sedan den 1:a april, tvingas göra på 

Länsstyrelsens beslut om tillåtande av att SB säljer 

fastigheterna. Det är än så länge väldigt oklart hur ett 

sådant beslut kommer att fall ut. Vi hoppas innerligt och 

arbetar på som om vi får ett JA. 

Det fortöpande arbetat som omfattar upphandling av 

fastighetsförvaltning, försäkringar, m.m kommer att 

fortlöpa under sommaren. Styrelsens och Håkan 

Söderqvists förhoppning är att ett köp skall komma till 

stånd i höst. Mest troligt är att ett köp kommer att 

komma till stånd tidigast 2002-09-01. Det är dock inget 

säkert datum, men det är det som vi arbetar på. 

Detta är Månhästen 

En kort presentation av Bostadsrättsföreningen 

Månhästen 

 Brf Månhästen bildades i april 2001 med syftet att 

av Svenska Bostäder köpa husen på 

Fastlagsvägen 40, 42, 44, 46 och 54 med 

fastighetsbeteckningarna Fiberpennan 1 och 

Stiftpennan 1. 

 Över 80% röstade i maj 2002 JA till förvärv av 

fastigheterna. 

För synpunkter eller frågor kring Brf Månhästen och 

informationsmötet kontakta gärna någon i styrelsen: 

Patrik Johansson (ordf.), hus 42 Laila Kihlström, hus 42 

Jonas Haak, hus 40 Sten Thelander hus 40 

Jan Petterson, hus 44 Joakim Wittkull, hus 46                                       

Marléne Kemmler, hus 54  

 

 

 


